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Interactionele Vormgeving

Vier jaar lang timmerden ze aan de weg. Vandaag is het zover: onze laatstejaars studeren af als thera-
peut in de Interactionele Vormgeving. Vol trots stellen ze op deze Afstudeerdag hun eindwerk voor.

Blader door dit programmaboekje en laat je inspireren. Kies uit de meer dan 50 afstudeerders en 
hun eindwerken de presentatie(s) die je wil bijwonen. Links van hun naam staat het lokaal waarin ze 
presenteren - links van deze bladzijde vind je de plattegrond.  
 
Geniet van de presentaties die je bijwoont en blijf zeker tot het feestelijke slotritueel, waarop de afstu-
deerders hun getuigschrift overhandigd krijgen. Over de middag kan je hier ook een broodje nuttigen. 
 
Wij wensen iedereen een inspirerende dag en onze afstudeerders wensen we alvast een mooie verder-
zetting van hun reis, wherever the road may take them.

De Educatieve Academie
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Educatieve Academie - Patriottenstraat 35 - 2600 Berchem
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PROGRAMMA
10u00 OPENINGSRITUEEL

LOTTE SIMONS  
“EEN NIEUWE BLIK, EEN ANDERE IK?” - JE PLEK OPNIEUW VINDEN IN JE THUISLAND 
NA LANGDURIGE PERIODE IN HET BUITENLAND 
Het is niet voor iedereen even gemakkelijk om vlot terug zijn of haar plaats te vinden in 
het oude leventje/ het thuisland/ de cultuur na een langdurig verblijf in het buitenland. 
Vaak ervaren mensen in die periode gevoelens van eenzaamheid, kwaadheid, depressie, 
verdriet,… Uit onderzoek blijkt dat het soms langer als een jaar kan duren voor een 
persoon zich terug volledig goed in zijn vel voelt. 
In dit eindwerk neem ik je mee op tocht tijdens de terugkeer van mensen nadat ze lan-
gere tijd in buiteland verbleven. Wat is er al geweten over deze periode van terugkeer? 
Wat maakt het voor velen zo moeilijk? Welke ondersteuning bieden organisaties of 
hulpverleners reeds aan? Kan I.V. een meerwaarde zijn voor de mensen die worstelen 
met hun terugkeer?

LAURE VANTHOURNOUT 
LIEFDE IN VERBINDING. HOE KUN JE LEREN HOUDEN VAN JEZELF?
Het is een vraag die ik mezelf al een tijdje stel en waar velen mee worstelen: hoe kan 
ik leren houden van mezelf? Zelfliefde betekent dat je jezelf waardevol vindt en dat je 
het gevoel hebt ‘iemand’ te zijn: iemand die het verdient om zorg te ontvangen. In dit 
eindwerk onderzoek ik hoe je Zelfliefde kan ontwikkelen. Ik ga op zoek naar verbinding 
en autonomie, naar kom en zwaard, naar intimiteit en grenzen (die onlosmakelijk met 
elkaar verbonden zijn). Ik ga op ontdekking in de I.V.-wereld, op zoek naar handvatten 
om met deze thema’s aan de slag te gaan in therapie. Met dit eindwerk wil ik anderen 
inspireren om in eerste instantie belang te hechten aan de relatie met jezelf en van 
daaruit te verbinden met een ander.

ELLEN SAEN 
DIEPZIELDUIKEN: BINNEN I.V.-THERAPIE ONT-MOETEN EN JE-ZELF ZIJN.
Ik ben in mijn werk op zoek gegaan naar de Roep van de ware Ziel, teneinde de volle le-
vensvreugde weer te kunnen ervaren. Hoe kan ik als IV therapeut m’n cliënten helpen om 
doorheen ‘mistige sluiers’ weer in contact te komen met hun rijke binnenwereld? Deze 

zoektocht, naar de eigen bezielende kracht, noem ik diepzielduiken. Het is als een tango 
dansen met bewuste en onbewuste processen met als Verlangen opnieuw thuiskomen…

TANJA JANSSENS
VOL VERWACHTING MAAR UIT BALANS 
Interactionele Vormgeving is de gepaste therapie bij uitstek om psychisch kwetsbare 
vrouwen met een kinderwens te begeleiden en eventueel een postpartum depressie te 
kunnen ondersteunen. A.d.h.v. casussen geef ik een inkijk in de therapiesessies en ga ik 
op zoek of I.V. een meerwaarde kan zijn in het ondersteunen van psychisch kwetsbare 
vrouwen, met een kinderwens of vrouwen die al kinderen hebben.

KATRIEN VERVAET 
DE KRACHT VAN HET GEZIN (MET ASS) 
Dit eindwerk beschrijft de I.V.-therapeutische processen bij 4 gezinnen met één of 
enkele kinderen met ASS. De focus ligt niet specifiek of uitsluitend op het kind (of de 
kinderen) met ASS, maar op alle gezinsleden én op het gezin als systeem. De therapie 
gaat door in de thuissituatie. Dit laat me toe me ten volle onder te dompelen in de 
rijkdom en de dynamiek van het gezin. De therapeutische insteek is vooral krachtgericht 
en toekomstgericht. Er schuilt veel kracht in gezinnen, maar die energie raakt soms 
ondergesneeuwd, verstard of uitgeput. Het is de kunst om weer toegang tot die kracht te 
krijgen en deze te gebruiken als motor voor verandering. 

ANNE BLOMME
VAN DE WORTELS VAN ONZE WORTELS NAAR DE GROENE TWIJGJES  
ROLLEN DIE WE DOORHEEN ONS LEVEN OPNAMEN EN HOE WE BEWUST, LIEFDEVOLLE 
KEUZES MAKEN IN HET HEDEN. 
Dit eindwerk bekijkt, vanuit Interactionele Vormgeving (I.V.), hoe de rollen die we in ons 
leven opnamen vorm gaven aan wie we zijn en de mogelijkheid om deze rollen te omar-
men én overstijgen. Deel één beschrijft I.V. Deel twee gaat over hechting en loyaliteit en 
sluit af met uitleg over het script. Deze elementen doen bepaalde ikjes ontstaan, hierover 
gaat deel drie. Door bewustwording van ikjes ontstaat een metapositie die keuzevrijheid 
geeft. Hierover handelt het laatste deel.

RITA MEURISSE
ROL VAN ZELFWAARDEGEVOEL BIJ BURN-OUT.  
I.V.-GEWIJS AAN DE SLAG BIJ ASPECIFIEKE BURN-OUT.
Bij burn-out is er een grondige verstoring van de balans. De praktijk wijst echter uit dat 
bij de aanpak van burn-out niet alleen het herstel van de balans belangrijk is. Om een 
duurzamere en diepgaandere verandering van levensstijl en levenshouding te bewerk-
stelligen, blijkt het werken rond het zelfwaardegevoel cruciaal. Het kerndoel is dan ook 
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om zelfzorg te laten aansturen vanuit een intrinsieke motivatie, door tijdens de therapie 
ook oog te hebben voor (on)bewuste behoeften.

LYSA MUREKATETE 
MET THERAPEUTISCHE RELATIE AAN DE SLAG BIJ ALLOCHTONEN BINNEN I.V.
HET BELANG VAN THERAPEUTISCHE RELATIE BIJ I.V.-PSYCHOTHERAPEUTEN BIJ 
ALLOCHTONEN
Men zegt dat het in de praktijk vaak niet makkelijk is om Cliënten uit andere culturen 
te begeleiden. Behalve dan dat de taal een barrière kan vormen blijkt dat er ook andere 
obstakels te overkomen zijn die de therapeutische relatie bemoeilijken.
In mijn eindwerk onderzoek ik of er met therapeutische relatie bij allochtonen kan ge-
werkt worden binnen Interactionele Vormgeving en zo ja, op welke manier? Welke plaats 
zou het therapeutische relatie gedachtegoed er kunnen innemen? Zijn er beperkingen 
tot het toepassen ervan? De impact van werkvormen binnen I.V.-Therapie als allochtoon 
komen zowel door de ogen van Therapeut als Cliënt aan bod waarnaast het model van 
Interactionele Vormgeving wordt uitgelegd. Verder wordt beschreven wat therapeutische 
relatie inhoudt en het grootste gedeelte van het eindwerk bestaat uit de integratie van de 
therapeutische relatie benadering binnen het kader van Interactionele Vormgeving.
In de drie casussen met Rwandese allochtonen komt naar boven dat de opbouw van de 
therapeutische relatie werd verhinderd door de culturele blik, een gevoel van wantrou-
wen. De I.V.-Grondhouding en zijn verschillende subthema’s konden in de drie casussen, 
zoals ook in de literatuur naar voren geschoven, als ‘ondersteunend’ omschreven worden 
en als werkzame factor een positieve invloed had op de uitkomst van de therapie.
Het besluit is dat de therapeutische relatie methodiek een mooie aanvulling binnen I.V. 
betekent. Mits de juiste voorwaarden zijn deze interventies, waarbij de focus ligt op de 
het erkennen van het “anders zijn” van de Cliënt zonder te etiketteren en vertrouwen, 
respect, het veiligheid bieden,… een waardevolle en krachtige meerwaarde.

ELS PEETERS 
DE BRUS: HET ONGEZIENE KIND IN DE RUIMTE 
Het is een existentiële reflex om binnen het gezinssysteem het meeste zorg te besteden 
aan de persoon dat het meest oproept tot zorg. Wanneer het gaat om een kind met een 
beperking zullen de spotlights langdurig schijnen op dat kind en riskeren de broers en/
of zussen (we noemen hen brussen) in de schaduw te belanden. 
In dit eindwerk neem ik je mee op de reis van kind tot volwassene en van volwassene tot 
cliënt in de therapieruimte.
Samen ontleden we de rugzak, beklimmen we hoge toppen en belanden we in diepe 
dalen op zoek naar manieren om onze brus-cliënten I.V.-gewijs te ondersteunen in hun 
heldentocht naar het licht.
Met dit eindwerk heb je een stevig startpakket in handen met daarin een interactie-drie-

hoek als kompas, roadmap en topo om vanuit de Wilberhut therapeutische tochten te 
maken en vooral een hoop tips and tricks om op een veilige manier op tocht te gaan met 
jouw brus-cliënt.

RUTH VRANCKX
HET BELANG VAN DE BIOLOGISCHE LAAG IN DE PSYCHOTHERAPIE 
EEN WANDELING DOORHEEN HET RB-KWADRANT
Met dit eindwerk hoop ik een werkvorm te belichten die verbredend kan werken in het 
veld van IV therapie. Door lichamelijke behandelingen uit het RB kwadrant simultaan te 
gebruiken met de psychotherapie stel ik vast dat cliënten sneller vooruitgang boeken en 
dat de vooruitgang ook beter ingebed is in een lichaam dat volgt. Hierbij gaan we het 
lichaam (RB) als ingang gebruiken om de overige kwadranten in beweging te brengen. 
Door bovendien energetische therapieën toe te voegen aan het RB kwadrant, kunnen we 
het verruimen en hiermee ook ons integratief werk.

TANIA VAN WOENSEL
VRIENDSCHAP, KINDERSPEL TOCH? 
De mens heeft een universele behoefte aan zinvolle sociale relaties. Het is een behoefte 
dat behoort tot het wezen van de mens en zolang alles goed gaat in een mensenleven 
lijkt het of vriendschapsrelaties aangaan zoiets vanzelfsprekends is, net zoals ademen. 
Mensen worden echter niet als sociaal vaardig geboren en het zoeken naar verbinding, 
waar vriendschappen een bijzondere uitdrukking van zijn, is geen kinderspel. Dit 
eindwerk is tot stand gekomen op basis van de verhalen waarmee mijn cliënten hun 
weg zochten om samen een therapeutische begeleiding op te zetten rond hun verlangen 
naar deze bijzondere vorm van verbinding. Wat maakt dat zij in de knel zijn geraakt rond 
het thema vriendschappen en hoe kan I.V. dan een meerwaarde betekenen om op deze 
individuele noodkreten naar vriendschap in de therapieruimte ondersteuning te bieden?

LIES VAN AERDE 
OMARM DE SCHADUW OP HET PAD NAAR JEZELF 
EN WELKE ROL I.V. HIERIN KAN OPNEMEN
Dit werk voorziet de lezer, als hulpverlener en als individu, van handvaten voor het 
integreren van de schaduw bij de cliënt en bij zichzelf. Men krijgt inzicht in wat schaduw 
is, hoe men met deze schaduw in contact kan komen en welke rol Interactionele Vorm-
geving hierin kan opnemen. Via het beschrijven van verschillende op oosterse visies 
geïnspireerde methodieken van westerse denkers, leert de hulpverlener de cliënt en 
zichzelf het aanwezige of verdrongen lijden liefdevol toe te laten en zo patronen in zijn/
haar/hun leven te veranderen.
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KATLEEN HAMMELS 
VIA EXPRESSIE VERBINDING MAKEN MET DE ZIEL 
EEN ZOEKTOCHT NAAR HEEL-WORDING - LEVEN VANUIT ZIJN 
Wat betekent de ziel, expressie en verbinding voor mij, I.V. en anderen en hoe kan I.V. 
bijdragen om de verbinding met onze ziel te herstellen? Wat heeft de ziel nodig en kan 
I.V. dit geven? Ik onderzoek in dit werk hoe creatieve methoden binnen I.V. een poort 
kunnen zijn naar de diepere lagen in onszelf. Hoe kunnen we het contact met onze ziel 
herstellen waardoor we (opnieuw) verbinding ervaren met ons Zelf, de andere en het 
grotere geheel? Therapie wordt in dit eindwerk bekeken als een bewustwordingsproces 
waarin de tijd wordt genomen om het onbewuste bewust te maken en er tijd is om 
te zijn waarbinnen de grondhouding een belangrijke plaats inneemt. Het zijn de 
zijnsmomenten die je in verbinding brengen met je ziel, wanneer je opgaat in het nu, dat 
is alvast mijn veronderstelling.

HILDE MINNEN
BURN-OUT ALS TOCHT VAN DE HELD
Burn-out ontstaat niet van de ene dag op de andere. Het kent vaak een lang en sluime-
rend proces. Men zit in een neerwaartse spiraal en belandt uiteindelijk in een donkere 
diepte. Het lijkt alsof men eerst helemaal moet afdalen naar de leegte. Zodat er in deze 
leegte ruimte kan ontstaan voor het nieuwe. Met het schrijven van dit eindwerk wil ik 
nagaan welke betekenis I.V. kan hebben in het begeleiden van mensen met burn-out. 
Vanuit verschillende I.V. kaders, methodieken en technieken ben ik praktijk gericht aan 
de slag gegaan. Waarbij de metafoor van de tocht van de held de leidraad is.

ANN POELS 
OVERLIJDEN IN DE MOEDERSCHOOT: DE I.V.-BENADERING. 
Het doel van dit eindwerk is het onderzoeken op welke manier men het best een koppel 
kan begeleiden dat te maken heeft gehad met een miskraam of een doodgeboorte. 
In het eerste deel van dit onderzoek is er een literatuuronderzoek uitgevoerd waaruit 
is gebleken dat er weinig of geen verschil is in het rouwproces na een miskraam ten 
opzichte van een rouwproces na een doodgeboorte. In beide opzichten hebben de 
ouders immers hun baby verloren en hebben ze afscheid moeten nemen van een bepaald 
toekomstbeeld. Waar echter wel een verschil in te merken was, is het verschil in rouwen 
tussen de man en de vrouw. Hierdoor kan de relatie enorm onder druk komen te staan. 
Aanvullend op het literatuuronderzoek, werd een praktijkgedeelte geïntegreerd in het 
eindwerk waarin aan de hand van enkele casussen verschillende integratieve methodie-
ken van begeleiding besproken werden.

ELKE BROSENS 
EEN LICHTJE IN HET DONKER - GROENE LIJNEN VORMGEVEN IN EEN SCRIPT ONDANKS 
ÉN DANKZIJ EEN KRITISCH PUBLIEK
Een Lichtje in het Donker is een eindwerk dat vertelt over de wens van een therapeute 
om een Script dat weinig Groene Lijnen kent, te herschrijven. Dit met het Verlangen 
om een stuk aan het innerlijke Publiek toe te voegen en zo met een meer doorleefde 
grondhouding naast cliënten te staan in dat gebied waar zij vastzitten. Om met cliënten 
mee te wandelen op weg naar andere gebieden en werkelijk aanwezig te kunnen zijn, 
zowel bij zichzelf als bij de ander.

MARIJKE CLAES
HOE VEILIGHEID CREËREN WAAR ONVEILIGHEID KONING IS? I.V.
GEWIJS WERKEN MET DE INNERLIJKE OVERLEVINGSSTRUCTUUR BIJ COMPLEX TRAUMA
Zoals onze naam ‘I.V.’ het zegt, krijgt therapie vorm via de interactie tussen twee of 
meerdere personen. Veiligheid is een sleutelbegrip in die interactie. Maar…wat als 
veiligheid niet of minimaal gekend is bij jouw cliënt, omdat deze opgegroeid is in een 
traumatische omgeving? Wat als jouw cliënt, al van heel jong, net geleerd heeft dat de 
interactie met zorgfiguren de onveiligheid vergroot? Wat als jouw grondhouding net 
bedreigend aanvoelt? Wat als onveiligheid regeert, koning is, omdat de chronische, 
uiterlijke onveiligheid verinnerlijkt is geraakt? Complex trauma veroorzaakt immers 
een innerlijke overlevingsstructuur waarin dissociatie en angst vaak overheersen. Hoe 
creëer je voor deze cliënten veiligheid? Hoe ga je als therapeut om met de onveiligheid 
van toen, die nu nog steeds voelbaar aanwezig is? Ik deed een kwalitatief onderzoek bij 
cliënten en gespecialiseerde behandelaars en gebruikte de resultaten in mijn sessies. 
Ik besefte dat een gerichte grondhouding belangrijk is. Eentje waar we ons afstemmen 
op de gevolgen van trauma en alle innerlijke delen. Ik gebruikte recent onderzoek en 
literatuur om mijn script te versterken met kennis over deze delen. Ik ging op zoek naar 
methodieken en ontdekte hoe deze samen met onze I.V.-kaders een meerwaarde kunnen 
bieden bij het installeren van veiligheid voor die mensen waarbij het innerlijke leven een 
continue oorlog lijkt. Een oorlog tussen overlevingsdelen en traumadelen.

GOEDELE LAUWERS 
HET NIET-WETEN EN HET PROCES VAN CO-CREATIE IN THERAPIE. 
DE NIEUWE ONSCHULD ALS FACILITATOR. 
Het verlangen om te weten verhindert vaak dat mensen zich eigen maken wat ze beleefd 
hebben. Het proberen te begrijpen, te verklaren is soms zo sterk dat voorbij gegaan 
wordt aan wat er zich aandient op het moment zelf, aan het proces dat tijd nodig heeft 
om zich te voltooien en vaak de mogelijkheden in zich draagt naar een zelfregulerend 
vermogen. Dat zien we ook in therapie.
De basishouding met vooral ontvankelijkheid, onbevangenheid en onbevooroordeeld 
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ontvangen van wat zich aandient, zijn de sleutels om therapie mogelijk en effectief te 
maken. In I.V. wordt dit “de Nieuwe Onschuld” genoemd.
In dit eindwerk gaan we hier dieper op in en geven ook enkele methodieken om die 
“Nieuwe Onschuld” te faciliteren.

NANCY JANSSENS 
VERLOREN VERBINDING – TAAL ZOEKT EEN WEG – GESLOTEN POORTEN – VERLANGEN 
NAAR ECHT  -  OVER ONTWIKKELINGSTRAUMA: VAN VERLANGEN NAAR REGIE
In dit eindwerk wordt een beschrijving gegeven van hoe je de aanwezigheid van ontwik-
kelingstrauma herkent als therapeut en hoe je kan werken naar herstel. Het gaat over 
kwetsuren in basisbehoeften die leiden tot overlevingspatronen die zowel de psyché als 
het lichaam beïnvloeden. Verbinding met het lichaam is in dit eindwerk essentieel om de 
cliënt vanuit verlangen te laten groeien naar regie.

ANNOUCK MULS 
(H)ECHTE VERBINDING MET JEZELF ÉN DE ANDER. HET SPANNINGSVELD TUSSEN 
AUTONOMIE & VERBINDING: EEN MAGISCH SAMENSPEL VAN KWETSBAARHEID, MOED 
EN AUTHENTICITEIT 
Graag gezien worden is een levensbehoefte. Authentiek & onvoorwaardelijk jezelf 
mogen zijn is dat ook. Twee ‘simpele’ noden die zich maar al te vaak in een spannende 
verhouding bevinden. Ze zorgen voor heel wat worstelingen en liggen aan de basis van 
vele (schijnbaar uiteenlopende) hulpvragen. Verwondingen van het hart maken dat we 
ons beschermen op allerlei manieren en slechts aangepaste delen van onszelf laten zien. 
Dat leidt tot tal van klachten en maakt dat de regie soms ver zoek is. Het antwoord ligt 
in verbinding. Niet alleen met de ander maar ook, of zelfs vooral, met je eigen innerlijke 
stem. Zodat je vanuit connectie met jezelf (h)echtere relaties aan kan gaan. Ik toon je 
graag de cruciale rol van kwetsbaarheid als katalysator voor kracht en verbinding. Ook 
de therapeutische relatie blijkt ideaal speelterrein om dit vorm te geven, in interactie. 
Ontdek je mee het wondermooie proces van de ont-moeting in de therapieruimte?

LUNCH
Er zijn broodjes te verkrijgen.

NATASJA KUIPERS
AAN DE SLAG MET GEPARENTIFICEERDE OUDSTE DOCHTERS 
DE KRACHT VAN I.V. IN DE ZOEKTOCHT RICHTING HOOP EN BEWEGING 
Ieder van ons is geboren binnen een gezin, een gezin met een eigenheid, eigenschappen, 
verschillende persoonlijkheden en de daar bijhorende uitdagingen. In deze scriptie wordt 
de hypothese gesteld dat ook de geboortepositie en de impact van onrecht een invloed 
heeft op je totale zijn.
Dit eindwerk kadert in de zoektocht van verbindingen en hoe deze verbindingen of 
connecties zich verhouden tot de mensen binnenin het gezin. Dit eindwerk gaat over 
de zoektocht van geparentificeerde oudste zorgende dochters richting verbinding en 
heelwording en hoe de kracht van de therapeutische relatie beweging op de I.V. driehoek 
kan realiseren.
Tijdens deze scriptie werden drie oudste dochters gevolgd en deze casussen worden 
besproken. In de bespreking van deze casussen wordt er een rode draad geschetst van 
enerzijds o.a. onrecht, loyaliteitsconflict en rolverwarring en anderzijds de enorme kracht 
die cliënten bezitten om hun kwetsbaarheid en verlangens voorop te stellen.

MARCEL SWELSEN 
ELUSIEF SEKSUEEL TRAUMA 
DE I.V.-BENADERING VAN EEN VERBORGEN KWETSUUR OP JE SCHADUW
Elusief Seksueel Trauma beschrijft het ontstaan, het behandelen en het helen van een 
verborgen kwetsuur. Seksueel misbruik, als gevolg van het verkeerd inzetten van de 
seksuele energie, laat traumasporen achter die aan de oppervlakte amper opgemerkt 
worden. Dit trauma is zo alomtegenwoordig in onze samenleving, dat de signalen 
ervan vaak aangezien worden voor normaal menselijk gedrag. Het elusieve karakter 
van deze kwetsuur ontregelt relaties en personen zonder dat ze er zelf erg in hebben. 
Het zichtbaar maken ervan heelt niet alleen de individuele mens maar ook de hele 
samenleving.

DELPHINE CALLEWAERT
TERUG NAAR DE FLOW
Wat is de meerwaarde van lichaamsgericht werken? Terug naar de flow neemt je mee 
in een zoektocht van een I.V.-therapeut. Een zoektocht naar het cruciale belang van ons 
lijf om traumatische ervaringen te verwerken en zo terug te komen naar onze flow. 
Een plek van waaruit we vrije keuzes kunnen maken en vrij in verbinding kunnen gaan 
met onszelf en de ander. Maar hoe doe je dat bij mensen wiens lijf niet altijd hun beste 
vriend is? Die hun denken en intelligentie inzetten als belangrijkste wapens? Of om het 
in I.V.-termen te zeggen: bij mensen met een semantische ingang? Bijkomend was ik 
benieuwd naar eventuele verschillen bij mensen met een autismespectrumstoornis. Om 
een antwoord te formuleren op al deze vragen zette ik een individueel traject op van vijf 
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sessies met vier cliënten. Het vertrekpunt voor dit alles was de polyvagaaltheorie van 
Stephen Porges.
Via het lichaam bereikten bepaalde mechanismen de oppervlakte waar we met onze ratio 
niet per se toegang tot hebben. En bewustzijn creëren van wat er in ons lijf allemaal 
gebeurt, was voor de meeste cliënten al een heel cruciale stap richting die flow. In dit 
traject gaf ons lichaam ons een taal, waar woorden ontoereikend zijn.

KARIMA BOUTLISS
“SPIEGELEN IN RELATIES”, VAN EEN VICIEUCE CIRKEL NAAR EEN GEZONDE DYNAMIEK 
TUSSEN AUTONOMIE EN VERBINDING 
Wat maakt dat koppels vast te komen zitten in een vicieuze cirkel? Wat hebben koppels 
nodig om de verstoorde balans tussen tussen autonomie en verbinding te herstellen? 
EFT (Emotionally Focused therapy) wordt ingezet naast andere therapeutische modellen 
om integratief therapeutisch met koppels te kunnen werken. Negatieve mechanismen en 
negatieve interactiepatronen worden zichtbaar gemaakt in een veilige sfeer, waardoor de 
nodige processen op gang kunnen komen om nieuwe constructieve interacties en gedrag 
te kunnen ontwikkelen in het belang van de relatie.

SARAH VAN PELT
CREATIEF WERKEN EN I.V.-THERAPIE - CREATIEF THERAPEUTISCH GROEPSTRAJECT 
MET KLEI ROND HET THEMA IDENTITEIT
Om na te gaan of creatief werken met het medium ‘klei’ een meerwaarde kan betekenen 
voor een I.V.-therapeutisch traject in kleine groep rond het thema ‘identiteit’ werden 
gedurende drie opeenvolgende weken groepssessies georganiseerd. 
Het doel was creativiteit en I.V.-therapie te verbinden om op die manier een intens 
therapeutisch proces te bewerkstelligen. Hierbij kan op een andere manier dan het strikt 
verbale contact gemaakt worden met de innerlijke belevingswereld van de cliënt en kan 
die op een nieuwe manier uitgedrukt worden.  
We veronderstellen dat het gebruik van dit medium erg krachtig is doordat cliënten 
kunnen vertragen en focussen op hun innerlijk proces. De puur zintuiglijke ervaring in 
het hier-en-nu kan verdiepend werken. Therapeutisch werken met klei is een beeld-taal 
die tevens de mogelijkheid biedt om vanuit een metapositie te kijken naar het eigen 
innerlijk gebeuren. 
De groepssessies werden opgebouwd rond het thema identiteit. 
Gebaseerd op I.V.-methodieken werd gedurende drie opeenvolgende weken wekelijks 
een groepssessie georganiseerd, bijgewoond door dezelfde drie deelnemers. Elke sessie 
was opgebouwd vanuit dezelfde basisstructuur: een startronde, psycho-educatie rond 
het thema identiteit, meditatief boetseren met bespreking van het gemaakte beeld en als 
afsluiter: transfer naar de buitenwereld.
Vanuit dit explorerend werken zijn volgende vaststellingen te formuleren: meditatief 

boetseren met klei zorgt ervoor dat cliënten op een diepere manier contact kunnen 
maken met hun ‘voelen’ en op die manier meer ‘uit hun hoofd’ komen. Een werkstuk 
in klei wordt een symbool voor hun innerlijk beleven. Deze ervaring kunnen delen in 
kleine groep werkt erg verbindend en faciliteert het groepstherapeutisch proces. Klei is 
een interessant en ondersteunend materiaal om te implementeren in de therapeutische 
sessies van de I.V.-therapeut.

MARGOT BOLHAAR 
MOEDER-DOCHTER RELATIES: OPGROEIEN MET EEN NARCISTISCHE MOEDER 
Dit eindwerk onderzoekt de relatie van een dochter met haar narcistische moeder.
Geconcludeerd kan worden dat het hebben van een narcistische moeder voor zowel 
mentale als lichamelijke problemen kan zorgen bij de dochter. Daarnaast kan narcisme 
bij de moeder in verband gebracht worden met een onveilige hechtingsstijl van het 
kind en blijkt loyaliteit van het kind richting de moeder een rol te spelen bij het in stand 
houden van deze relatie. Interactionele Vormgeving biedt verschillende technieken om de 
dochter te begeleiden in haar verwerkingsproces.

PETRA VERSTRAETE 
ONTMOETINGEN MET EEN INNERLIJK LANDSCHAP VAN ZELVEN
DISSOCIATIEVE SYMPTOMEN IN DE PRAKTIJK 
Wat is dissociatie, wat zijn de verschillende vormen en hoe kan je het herkennen? Hoe 
kan je de taal van de delen, de window of tolerance en de werking van de drie breinen 
inzetten binnen de stabilisatiefase van traumatherapie? De kaders van IV kunnen een 
belangrijke verdieping/verruiming geven om de methodieken te dragen. Verder wordt er 
gekeken naar wat je kan doen op vlak van het verwerven van inzicht bij de cliënt, wat je 
kan doen bij intrusies tijdens de sessie en wat je kan doen zodat de cliënt zijn dagelijks 
leven stabiliseert. Dit alles dient uiteraard ingebed te worden in de gedragenheid van 
een veilige vertrouwens- en samenwerkingsrelatie.

MARLEEN VAN DER STRATEN 
ALS I.V.-THERAPEUT OMGAAN MET JE EIGEN KINDERTRAUMA’S
Over het thuiskomen in  je eigen bestaan en het helpen van kwetsbare cliënten hiermee
De rugzak uit mijn verleden en ook de ervaring dat in mijn eerdere werk zowel het grote 
engagement als het moeilijk een goede nabijheid en afstand vinden, bracht mij ertoe me 
te verdiepen in mezelf, vanuit de vraag hoe ik dit kan begrijpen en vooral vanuit de vraag 
wat men als persoon moet verwerken en eigen maken wanneer in de vroege kindertijd 
bepaalde traumata ervoor zorgden dat relaties een onbetrouwbare kant hadden en je nu 
in je beroep als therapeute net aan de slag wil met mensen. Het is een delicaat thema, 
een thema dat gevoelig ligt.
Maar als we er niet van uitgaan dat het niet mogelijk is, stelt zich de complexe vraag hoe 
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men dan wel aan de slag moet en welke aspecten men dan moet verwerken, of, welke 
vaardigheden men extra moet verwerven om toch een voldoende good enough therapist 
te worden.

IANTHE BOERMANS 
DE KRACHT VAN WIJZE GRIJZE VERHALEN… 
PSYCHOTHERAPEUTISCH WERKEN MET OUDEREN
Er is geen consensus over de manier waarop we het best ouder worden. Geen enkel 
pad richting het ouder worden is hetzelfde en daarom zou ik het liever bekijken als een 
proces, waarbij ieder zijn eigen weg moet zoeken met de bijhorende leermomenten en 
uitdagingen. Toch wordt er in onze maatschappij vaak gesproken over ‘de oudere’, met 
allerlei stereotypen tot gevolg. Hier wil ik verandering in brengen door de verhalen en 
ontmoetingen weer te geven van de mensen die ik op mijn pad ben tegengekomen. Ik 
bespreek enkele thema’s die meermaals aan bod kwamen en tracht hier mee om te gaan 
op een wijze die binnen het kader van de Interactionele Vormgeving past.

TESSA BORMANS 
WAT ALS JE GEEN CONTROLE ERVAART OVER JE LEVEN? WELKE ELEMENTEN SPELEN 
MEE IN DE ONMACHT BIJ LANGDURIG WERKZOEKENDEN EN HOE HIER VERDER MEE 
ALS I.V. PSYCHOTHERAPEUTE? 
Wat als je geen controle ervaart over je leven? Welke elementen spelen mee in de 
onmacht bij langdurig werkzoekenden en hoe hier verder mee als I.V. psychotherapeute? 
Mijn eindwerk dat in kader tot het behalen van psychotherapeut in de Interactionele 
Vormgeving is gemaakt, biedt informatie over de elementen die meespelen om terug zelf 
aan het stuur van je leven te zitten. Dit heb ik vooral toegespitst op mijn eigen werkveld; 
langdurige werkzoekenden begeleiden naar werk aan de hand van stages. Niet enkel 
de invloed van anderen spelen mee zoals hechting, het systeem, het onbewuste. Deze 
maken interactie met onze eigen gedachten/overtuigingen, ons eigen gedrag, en onze 
ei-gen gevoelens, onze eigen manier om naar de wereld te kijken; onze IV-driehoek. Ik 
zelf ben zeer praktisch ingesteld vandaar de nodige praktijkvoorbeelden en de nodige 
uitleg over de verschillende methodieken die kunnen worden toegepast. Het eindwerk 
geeft vooral ook inkijk op mijn eigen patronen als coach, als IV psychotherapeut én als 
mens; mijn groeiproces.

VEERLE HUBRECHT
HEB IK EEN CONFLICT MET JOU OF MET MEZELF? HOE DE FILOSOFIE EN DE TOOLS VAN 
DEEP DEMOCRACY HET WERKEN ROND INTERPERSOONLIJKE CONFLICTEN BINNEN DE 
INTERACTIONELE VORMGEVING KUNNEN VERRIJKEN. 
Deep Democracy is een filosofie en methodiek voor inclusieve besluitvorming en con-
flictresolutie waarbij het werken met de minderheidsstem centraal staat. In dit eindwerk 

onderzoek ik of en op welke manier dit metakader een meerwaarde kan betekenen 
wanneer we in Interactionele Vormgeving aan de slag gaan met cliënten die zichtbaar 
leiden onder een interpersoonlijk conflict. 
Een interpersoonlijk conflict is een botsing tussen waarheden die niet in één verhaal 
passen. Er ligt een intrapersoonlijk conflict aan ten grondslag in die zin dat we onze 
eigen gedesidentificeerde stukken projecteren op de ander. Conflictresolutie beoogt de 
heelheid van het individu te herstellen door de projecties terug te nemen en de schaduw 
te integreren. Van daaruit kan ook het beeld dat we van de ander hebben meerstemmiger 
gemaakt worden.

MIEKE VANDERHAEGHE
VAN MOETEN NAAR WILLEN, VIA DE ESSENTIE 
NAAR EEN VEILIGE HECHTING MET JE INNERLIJK KIND 
Van moeten naar willen, via de essentie - Naar een veilige hechting met je innerlijk kind.
Moet je een goede mama zijn, of wil je een goede mama zijn? Aan welk moeten hang 
je vast, en hoe is dat tot stand gekomen? Met het beeld van het innerlijk kind en andere 
leidraden laat ik je op zoek gaan naar de geboden en verboden die je volgt. Door met 
mildheid je erin te verdiepen, langs je weerstand heen, kom je uit op je verlangen, op 
wat je essentieel wilt. Jezelf mogen zijn, mét je kwetsuren, in plaats van het gekwetst 
kind zijn.

INGRID DE LAUSNAY
I.V.: DE WEG VAN HET MIDDEN, TERUG NAAR JE EIGEN KRACHT
Als we naar mensen kijken, dan kunnen we ons deze voorstellen als een soort 
matroesjka-poppetjes met verschillende lagen. Aan de buitenkant zien we het poppetje 
dat handelt, het poppetje eronder vertegenwoordigt ons denken, dat daaronder toont de 
emoties die opkomen en weer weggaan, het poppetje eronder vormt het lichaam met het 
skelet, spieren, organen…. Het binnenste poppetje, dat eigenlijk geen vaste vorm meer 
heeft, is onze energetische kern. Op de systemische laag zien we de interactie tussen 
de poppetjes, op de contextuele laag ook de “innerlijke lading” die vroegere poppetjes 
hebben doorgegeven en die de huidige poppetjes weer kunnen doorgeven.
Op al deze lagen kunnen vroegere kwetsuren tot uiting komen, vaak loopt een kwetsuur 
door alle lagen heen. De energetische kern blijft in wezen intact, maar we kunnen de 
kracht ervan niet meer voelen en ons doen en laten wordt vooral bepaald door de andere 
(gekwetste) lagen. 
In dit eindwerk bekijk ik hoe een evenwichtspositie (middenpositie) er op deze 
verschillende lagen uitziet, hoe men door therapie deze positie meer gaat innemen en 
hoe men daardoor terug in contact komt met zijn oorspronkelijke kracht.
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NATHALIE JACQUEMYN
VROUWELIJK SEKSUEEL VERLANGEN - EEN INTERACTIE TUSSEN VEILIGHEID EN VUUR
Dit eindwerk gaat over therapeutisch werken met vrouwelijk seksueel verlangen in de 
interactionele vormgeving. Het eerste doel van dit werk is het inzicht van therapeuten 
vergroten over vrouwelijk seksueel verlangen, door het thema vanuit verschillende 
invalshoeken te bekijken in de kwadranten van Wilber. Inzichten uit de biomedische 
en seksuologische wetenschappen, verschillende psychotherapeutische stromingen, 
culturen en mythes worden besproken. Het tweede doel is therapeuten inspireren om 
zelf met dit thema aan de slag te gaan in de praktijk. Dit gebeurt a.d.h.v. een uitgebreide 
casusbespreking die wordt toegepast in de uitgeklapte I.V.-driehoek, waar verschillen-
de technieken aan bod komen. De conclusie is dat vrouwelijk seksueel verlangen een 
interactie vraagt van vuur en veiligheid. 

STEFANIE ALLEFS 
HET CULTUURSENSITIEVE KARAKTER VAN I.V. 
Tijdens het schrijven van dit eindwerk stelde ik vast dat de I.V.-werkkaders helemaal af-
gestemd zijn op de brede theorieën rond cultuur en identiteit. Sterker nog, ze stimuleren 
de I.V.-therapeut om voorbij eerste culturele aannames te gaan. 
Een onderbouwde I.V.-aanpak kan cliënten leiden naar meer balans in hun (cultureel 
gepast) functioneren  met integratie van zo veel mogelijk deelidentiteiten.
Ik sluit af met een leidraad die I.V.-therapeuten kan uitdagen nóg meer vanuit een 
niet-weten  aan de slag te gaan. Ook om nog bewuster hun culturele gevormdheid en 
enkele culturele blinde vlekken aan de oppervlakte te brengen.

SABRINA DE PAUW 
SWEET CHILD O’ MINE - HET INNERLIJKE KIND BINNEN INTERACTIONELE VORMGEVING
Wat je zelf beleeft in je kindertijd, leeft voor altijd verder in jou. Hoe je je jeugd hebt 
beleefd, je ware emoties, zijn opgeslagen in je innerlijk kind. Vanuit mijn onderzoeks-
vraag “Hoe kunnen we het innerlijk kind binnen I.V. integreren?” onderzocht ik hoe we 
als volwassene terug contact kunnen maken met dit innerlijk kind en welke meerwaarde 
I.V. daarbij biedt. Ik gebruikte verschillende methodieken uit de I.V.-waaier om cliënten 
te ondersteunen bij hun connectie met hun innerlijk kind. Naast de verschillende kaders: 
I.V.-driehoek, hypothesemodel, kwadranten van Wilber en de verschillende lagen van 
diepte, gebruikte ik ook verscheidene andere technieken zoals: gesprektherapie, ankeren 
(NLP), stoelenwerk, een meditatie, focussen, erkenning en krediet geven, het kind op 
de driehoek zetten, een veilige plek installeren, vertelling, ethische verbeelding, actieve 
imaginatie en nog andere creatieve werkvormen waaronder een brief schrijven aan je 
innerlijk kind. Ik ontdekte ook dat het ‘innerlijk kind’ zelfs een aparte subpersoon was 
binnen voice dialogue. Vanuit drie concrete casussen beschreef ik hoe we vanuit I.V. hoe 
aan dit gekwetste stuk tegemoet konden komen vanuit het volwassen stuk. Dit om zo 
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het innerlijke kind(stuk) op verscheidene manieren erkenning te geven.
De conclusie is daarom dat I.V. en het innerlijk kind bijna in elkaar verweven zijn. 
Dankzij de verscheidene I.V.-methodieken kan je dit innerlijk kind op allerlei manieren 
bereiken én helen. De integratie is noodzakelijk om je authentieke zelf te kunnen zijn.

MONIEK BROEKX 
GROEIEN IN VRIJHEID - VAN GEDEELD BEWUSTZIJN NAAR GEHEEL(D) BEWUSTZIJN
Mijn thema is ‘groeien in vrijheid’. Ik belicht PRI, een therapievorm die een boeiend 
kader biedt met de splitsing van bewustzijn in het volwassen-bewustzijn, het 
kindbewustzijn en de muur van afweer. Als oude pijn uit het verleden geraakt wordt, 
komen we in automatische patronen terecht. Ik toon hoe I.V.-therapie een meerwaarde 
is om te komen tot een geheel(d) bewustzijn, meer regie en meer (keuze)vrijheid. 
Ik geef  in het bijzonder aandacht voor methoden waarbij we vertrekken vanuit het 
lichaamservaren. 

KIZZY COOLS 
HUMOR TROEF! PSYCHOTHERAPEUTEN OVER HUMOR IN THERAPIE.
Humor wordt vanuit verschillende therapiestromingen belicht. Een vragenlijst over 
humor in therapie is door 201 therapeuten ingevuld. Humor is voor 95,5% respondenten 
belangrijk voor het proces van de cliënt. Een kleine focusgroep ging over het onderwerp 
in gesprek. In therapie worden ernst en humor best afgewisseld. In het praktijkstuk zien 
we hoe humor in te zetten in het licht van I.V en humor.

KRISTEL VAN DER SCHOEPEN
VAN EXISTENTIËLE CRISIS NAAR KANS TOT GROEI
DE GEBOORTE VAN HET NIEUWE IK 
Wanneer men in moeilijke momenten in het leven vastzit en zich in een existentiële 
crisis bevindt, daagt het leven de mens uit tot verandering. In dit eindwerk kan u lezen 
hoe ik als I.V.-therapeut samen met een cliënt op zoek ga naar de ‘Parel’ in de pijn. Hoe 
kan een cliënt in een integratief psychotherapeutisch proces komen tot transformatie.

TINA CUYPERS 
EMDR IN BEWEGING BRENGEN MET I.V. 
EMDR kan een heel strakke en rigide therapeutische techniek zijn. Vanuit de IV-
benadering is er veel ruimte te vinden om ander visies, perspectieven en technieken in te 
brengen. In dit eindwerk gaan we hier naar op zoek met in het bijzonder oog voor hoe IV 
kan helpen als het EMDR-proces vastloopt.
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DIANE VANDEVENNE 
CVS EN FIBROMYALGIE SNEL ONTSLEUTELEN 
HANDREIKINGEN VOOR DE PSYCHOTHERAPEUTISCHE PRAKTIJK. 
Er bestaan verschillende invalshoeken om naar diagnoses als CVS en fibromyalgie 
te kijken. Een recente visie legt een verband met onbewuste, diepe gevoelens. In dit 
eindwerk ging ik op zoek of het mogelijk is om binnen een tijdspanne van maximaal 
twee therapeutische sessies een gefundeerde hypothese te vormen rond die verdrongen, 
diepe emoties. Vanuit de theorie en de casestudies worden handvatten aangereikt voor 
de I.V.-therapeut.

ANN VAN GASTEL
DYNAMIEKEN VAN BURN-OUT BIJ KINDEREN EN JONGEREN 
Bestaat een burn-out bij kinderen en jongeren? Absoluut! Is dit nog te weinig gekend? 
Zeker! Daarom dit eindwerk om burn-out bij kinderen en jongeren op de kaart te zetten 
en vooral: om naar kinderen en jongeren met probleemgedrag te leren kijken door een 
bril van de dynamieken van burn-out.
Dynamieken waarin er disbalans is tussen wat energie vraagt en wat energie geeft, 
tussen draaglast en draagkracht waardoor batterijen leeglopen, vaak zonder dat jongeren 
of hun omgeving dat weten. Tot ze ‘low level’ komen en hun lichaam alarm slaat door 
middel van allerlei lichamelijke, emotionele, cognitieve en gedragsmatige signalen.
In dit eindwerk wordt er door de multifocale bril die I.V. ons biedt naar stressoren 
gekeken en worden er manieren aangereikt om kinderen en jongeren zichzelf en hun 
omgeving hen beter te leren kennen, begrijpen en helpen zodat deze jongeren opnieuw 
vanuit balans kunnen spelen, leren, groeien en stralen in hun kwaliteiten.

ELKE VAN AVONDT 
VERSLAAFD AAN DE VERSLAAFDE - ONTWENNING VAN CO-DEPENDENTIE VIA 
ZELFLIEFDE ONDERSTEUND DOOR DE I.V.-THERAPEUT
De overlevingsstrategie co-dependentie ontstaat veelal in de jeugdjaren. De strategie 
wordt herhaalt in de volwassen relaties waarin het zich uit in te veel liefde en zorg 
geven, en in het controleren van de ander om op die manier een zelfwaardegevoel te 
creëren. 
Ik neem jou als lezer mee op mijn I.V.-tocht met de cliënt naar het vinden van 
een innerlijke kijk en het belijden van de zelfliefde. Hiervoor belicht ik eerst de 
achtergrond, het mechanisme en de uiting van co-dependentie. Nadien geef ik enkele 
casusvoorbeelden waarin het pad van gericht zijn op de buitenwereld naar het ontdekken 
en omarmen van de innerlijke wereld wordt weergegeven.
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OPPOSITES INTERACT - HET GOUD VANUIT DE TEGENSTELLINGEN  
Cliënten komen vaak met een vraag of een thema waar zichtbaar of onzichtbaar angst 
onder speelt. Overal waar angst is, is ook verlangen. Waar perfectionisme is, is verlangen 
naar spelen. Waar donkerte is, is een verlangen naar licht. Waar afhankelijkheid is, is 
verlangen naar onafhankelijkheid. Opposites attract. 
Ruimte creëren waarbinnen de andere polariteit zichtbaar/bewust kan worden is nodig; 
zo kunnen ze in interactie gaan. Opposites interact. 
Vanuit de interactie tussen de tegenstellingen, het omgaan met de spanning die tussen 
beide speelt , kan iets nieuws ontstaan. Het goud vanuit de tegenstellingen.

KELLY BEUTELS 
DOCHTERS VAN HET PATRIARCHAAT. 
CASE-STUDY: VROUWELIJKE GENITALE VERMINKING EN DE ZOEKTOCHT NAAR 
ZELFBESCHIKKINGSRECHT. INTEGRATIEF GROEPSWERK DOET DE DRIEHOEK DRAAIEN. 
In ‘Dochters van het patriarchaat’ staat verbinding tussen vrouwen centraal. Kelly 
Beutels gaat op zoek naar de psychologische gevolgen van vrouwelijke genitale 
verminking (VGV) en laat vanuit de praktijk van de individuele begeleiding vrouwen 
aan het woord die VGV hebben ondergaan. De case-study volgens de lagen van diepte 
is gebaseerd op de persoonlijke beleving en context van de vrouwen zelf. Kelly koppelt 
hier theoretische inzichten aan en geeft concrete tips vanuit de praktijk. Vervolgens 
neemt Kelly ons mee naar het groepswerk waarin zij zich als I.V.-therapeut helemaal 
kon uitleven. Lichaamsgerichte en andere technieken worden op een integratieve manier 
gecombineerd tot een aanbod dat de I.V.-driehoek doet draaien.

KAREN APRIL 
IN HET HANDBOEK: 1+1=2
HUISWERK: 2+2=4 ENn 2+3=5
TOETS: ER ZIJN 5 MENSEN IN HET EERSTE HUIS, IN NOG 2 ANDERE HUIZEN ZITTEN 3 
EN 7 MENSEN, ALLE MENSEN MOETEN REKENING HOUDEN MET ELKAAR, BEREKEN DE 
MASSA VAN DE MAAN.
NIEUW SAMENGESTELDE GEZINNEN: BALANCEREN TUSSEN WAT WAS, VERLANGEN, WAT 
IS EN ONT-MOETEN.
Dit eindwerk gaat over de tocht van een nieuw samengesteld gezin en de weg die we 
samen aflegden. Hoe gebroken spiegels zorgvuldig gelijmd moesten worden. Hoe kan je 
als I.V.-therapeut een gids zijn in de zoektocht naar nieuwe posities en bewegende ba-
lansen? Hun verhaal staat hierbij centraal. Het proces dat zich in de therapie ontvouwde 
is verweven met de theoretische inzichten, stromingen en integratieve metaforen van 
Interactionele Vormgeving.
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NATHALIE MOONS 
DOODGEZWEGEN - HET TABOE ROND MISKRAAM DOORBREKEN
Eén op vier zwangerschappen eindigt in een miskraam. Toch  heerst hierover nog steeds 
een taboe. Erover praten blijft moeilijk en het verlies wordt vaak doodgezwegen. In dit 
eindwerk wordt stilgestaan bij de beleving van een miskraam en hoe we als therapeut 
dit taboe kunnen helpen doorbreken. Vervolgens worden verschillende therapeutische 
interventies belicht die ertoe kunnen bijdragen dat het vaak niet-erkend, doodgezwegen 
verlies een stem krijgt en geïntegreerd kan worden in iemands leven.

ANNA SINTOBIN
EEN VERTROUWENSBAND OPBOUWEN, DE SLEUTEL TOT EEN THERAPEUTISCHE 
RELATIE
De therapeutische relatie is zeer belangrijk, maar wat als er geen vertrouwen is? In dit 
eindwerk worden drie jongeren besproken, die geplaatst werden in een jeugdinstelling 
en wiens basisvertrouwen in de mensheid is geschonden. In Deel I kijken we naar de 
ontwikkeling van vertrouwen-wantrouwen. In Deel II worden enkele technieken toege-
licht om een vertrouwensrelatie (terug) op te bouwen.

CHARLOTTE BENOOT
IEDEREEN SEKSPERT - HOE AAN DE SLAG MET SEKSUALITEIT ALS I.V.-THERAPEUT
Achtergrond: Sekstherapie is nog steeds een niche voorbehouden voor seksuologen, 
die meestal een systemische of oplossingsgerichte achtergrond hebben. Seksualiteit is 
echter een holistisch, integratief concept dat vraagt om benaderd te worden vanuit ver-
schillende invalshoeken. Seksualiteit is bovendien zo verweven met ons mens-zijn, dat 
elke therapeut met seksualiteit aan de slag zou moeten gaan. De I.V.-benadering zou dus 
een meerwaarde kunnen betekenen voor het adresseren van seksuele hulpvragen in de 
praktijk. Toch is seksualiteit als thema nog niet voldoende geïntegreerd in de I.V.-oplei-
ding. In dit eindwerk doe ik een poging de nodige basiskennis omtrent sekstherapie te 
brengen, en te tonen hoe je er integratief mee aan de slag kan. 
Onderzoeksvraag: Hoe kan de I.V.-benadering een meerwaarde bieden, zowel voor 
seksuologen als algemene I.V.-therapeuten om met hulpvragen rond seksualiteit aan de 
slag te gaan? 
Resultaten: In het eerste deel geef ik, door een inleidende literatuurstudie aan de hand 
van de kwadranten van Wilber, een overzicht van de verschillende therapeutische stro-
mingen en hun aanpak bij seksuele problemen, hun sterktes en hun tekortkomingen. 
In het tweede deel zoek ik een antwoord op de onderzoeksvraag aan de hand van twee 
casussen: een casus over een koppel met een verschil in seksueel verlangen, en een 
casus over een vrouw met problemen in seksuele opwinding. Ik doe dit aan de hand van 
een micro-analyse van mijn therapeutische gesprekken, en gebruik de I.V.-interactie-
driehoek als analytisch kader. 

Conclusie: Ik toon aan waarom je geen seksuoloog hoeft te zijn om met seksualiteit aan 
de slag te gaan, en wat hierin de meerwaarde van een I.V.-therapeut kan zijn. Ten slotte 
geef ik nog enkele korte reflecties over de grondhouding van de I.V.-therapeut tav het 
thema seksualiteit.

TOMAS VAN ROY
AANDACHTIG AANWEZIG IN DE I.V. 
OVER (MINDFULNESS)MEDITATIE ALS THERAPEUTISCHE TOEPASSING
Dit eindwerk bekijkt meditatievormen en de toepasbaarheid daarvan in therapie vanuit 
I.V.-therapeutische hoek. In de eerste plaats wordt er beschreven wat men verstaat 
onder meditatie. Ten tweede wordt kort de interactionele vormgeving uitgelegd. Ten 
derde worden de raakvlakken tussen beiden belicht. Tot slot is er een gedeelte over mijn 
praktijk en toepassing van mindfulness en gerelateerde technieken uit de Interactionele 
Vormgeving. 

SANDRA WOJTASIK
OPGROEIEN MET EEN OUDER MET EEN PSYCHISCHE KWETSBAARHEID 
OVER BESCHERMINGSMECHANISMEN, REGIE EN INTERACTIONELE VORMGEVING
In dit eindwerk sta ik stil bij de beschermingsmechanismen die zich kunnen ontwikkelen 
bij kinderen die opgroeien met een ouder met psychische problemen. Op volwassen leef-
tijd kunnen deze mechanismen nog zodanig op de voorgrond staan dat mensen er geen 
regie over lijken te hebben. Deze automatische manieren van reageren, denken en voelen 
kunnen aanleiding geven tot een enge kijk op zichzelf en de wereld,  tot een inadequate 
vervulling van behoeften en tot de transgenerationele overdracht van onrecht. Ik onder-
zoek hoe I.V. kan bijdragen tot meer inzicht en een beter begrip van deze mechanismen 
en hoe deze bewustwording mogelijks de weg kan openen naar meer keuzevrijheid. 
Is het mogelijk om niet langer gedomineerd te worden door beschermingsmechanismen 
maar om ze bewust te kunnen inzetten als kwaliteiten?

SARA OLDENHOF
JONGE TWINTIGERS, ZIEN EN GEZIEN WORDEN 
EEN ZOEKTOCHT TUSSEN AUTONOMIE EN VERBONDENHEID
Ik heb met dit eindwerk willen aantonen dat het integratieve en eclectische kader van 
I.V. een meerwaarde is in het begeleiden van jonge twintigers die zoekende zijn op de 
existentiële dimensie van autonomie en verbondenheid.
Enerzijds wordt vanuit de theorie de ontwikkelingsfase van de late adolescentie en de 
vroeg-volwassenheid beschreven. Tijdens deze fase is het ontplooien van een identiteit 
cruciaal waarbij zowel de behoefte aan autonomie als de behoefte aan verbondenheid een 
rol spelen. Ook kan de identiteitsontwikkeling een impact hebben op het vermogen tot 
mentalisatie.
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Anderzijds wordt doorheen het eindwerk het psychotherapeutisch proces van drie jonge 
twintigers beschreven aan de hand van de I.V.-kaders. Alle drie zijn ze elk op hun eigen 
manier zoekende naar zichzelf kunnen en mogen zijn.

MOHAMED BAKACH
DE TOCHT NAAR DE I.V.-THERAPEUT
In mijn eindwerk ligt de focus vooral op hoe we binnen de Marokkaanse gemeenschap 
de drempel kunnen verlagen om zo de weg te vinden naar therapie.
Ik ben gaan opzoeken wat de noden waren, en zo tot de conclusie gekomen dat een 
I.V.-grondhouding de basis is om rapport te hebben met cliënten, ongeacht de etnische 
achtergrond. 

FLOERE VAN HENDE
AUTISME IN ROUW EN ROUW IN AUTISME 
Dit eindwerk “ ’T rouw aan jezelf “ is een eindwerk dat gaat over rouwen met autisme. 
Met dit werk probeer ik hulpverleners en het netwerk van mensen met autisme te 
inspireren en hen duidelijk te maken hoe mensen met autisme rouwen. 
Rouwen hoeft niet meteen als iets problematisch gezien te worden. Op het einde van het 
werk heb ik de aanzet gegeven om een -’T rouw aan jezelf tool- te maken die hulpver-
leners en therapeuten kan helpen om op een laagdrempelige manier in gesprek te gaan 
over het thema ‘rouw’ bij mensen met autisme.
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BRAINSPOTTING - FASE 2
Door Marie-José Boon & Bénédicte Leys - 24, 25 & 31/01

HET CONTEXTUELE VERHAAL I/D TAAL
V/D POPPEN (MODULE 2) 

Door Freya Van den Bossche – 24 & 31/01 

CREATIEVE WERKVORMEN 
IN INDIVIDUELE THERAPIE

Door Katrien Cassiers – 28/01 & 04/02

SUÏCIDEPREVENTIE
Door Nike Baeten – 4 & 21/02

WIE IS DE SCHRIJVER VAN MIJN SCRIPT?
 OVER THERAPEUTISCH SCHRIJVEN 
EN/IN I.V?

Door Annemie Willemse – 7 & 14/02

THERAPEUTISCH WERKEN 
MET HOOGSENSITIEVE KINDEREN 

Door Enya Hooyberghs – 7 & 21/03

MENTALISEREN 
Door Inge Wouters – 8 & 15/03

INTRAFAMILIAAL GEWELD
Door Maleen Van Laere – 11 & 18/03 

TRAUMA EN KINDEREN
Door Katrien Cassiers – 17, 18 & 24/03

ROUW & VERLIES
Door Ann Bilsen – 21 & 28/04 

KORTE TRAININGEN
VOORJAAR 2022

NIEUW

VEILIGHEID IN DE THERAPEUTISCHE
BEGELEIDINGSRELATIE

Door Ludwina Degryse – 28/04 & 05/05 

HET CONTEXTUELE VERHAAL I/D TAAL
V/D POPPEN (MASTERCLASS)

Door Freya Van den Bossche – 03 & 16/05

WORKSHOP ADEMEN
Door Vanessa Kersemans – 06 & 13/05

HET INNERLIJKE KIND
Door Elle Steensels – 09 & 16/05

ZANDSPELTHERAPIE 
Door Katrien Cassiers – 12 & 19/05

HARTBEGAAFD 
Door Eva-Katrien Schröder – 30/05 & 13/06 

VERBINDEND WERKEN MET KOPPELS
IN CONFLICTSITUATIES 

Door Marco Alibertis – 07 & 21/06 

COMPASSION FOCUSED THERAPY 
Door Marco Alibertis – 20 & 27/06 

WORKSHOP FAMILIEOPSTELLINGEN
Door Kris Jonckheere – Datum volgt nog

VERWERKING VAN MISBRUIK 
EN MISHANDELING  

Door Anne Vandenrboucke – Data volgen nog 

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW
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